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ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม   Insight

14
ไทย-จีน จัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมด้านจุลินทรีย์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต

สวทช. จับมือ สถานทูตญี่ปุ่น คัด 11 ทูตเยาวชนวิทย์ฯ ตะลุยญี่ปุ่น โครงการ JENESYS 2018

สวทช. ร่วม พนัส แอสเซมบลีย์ นำาทีมสตาร์ทอัพ LogTech ดูงานนวัตกรรมประเทศเยอรมัน

มูลนิธิเทคโนโลยีฯ ตามพระราชดำาริฯ และ สวทช. สมาคมวิทย์ฯ จัดบรรยายพิเศษ “การวิจัยขั้วโลก”

สวทช. นำาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้ง ปรับใช้กับฟาร์มทดสอบ...มูลนิธิชัยพัฒนา 

สวทช. แนะองค์ความรู้ต่อยอด OER พัฒนาระบบค้นหาและเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล

สวทช. รุกงานวิจัยใช้ได้จริง เสริมแกร่งภูมิภาคอีสาน งาน “สวทช.-วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 2 จ.อุดรธานี

ก.วิทย์ สวทช. จับมือ 7 หน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อน EECi สร้างความเข้มแข็ง

นาโนเทค สวทช. จับมือ สมาคมนาโนฯ และจุฬาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานนาโนไทยแลนด์ 2018 

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ได้รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ ประจำาปี 2560

สวทช. SIIT จับมือ JAIST ร่วมผลักดันพัฒนานักศึกษาปริญญาเอก สร้างความเข้มแข็งด้าน วทน.

ข่าว News

บทความ Article

สวทช. และสมาคม ICA ร่วมสนับสนุนจัดงาน Secutech Thailand 2018

เอ็มเทค สวทช.
พัฒนา
นวัตกรรม  
‘ช่วยชีวิต’
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การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 มอบรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นและรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ แก่นักวิจัยดีเด่น 3 ท่าน 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

(เอม็เทค สวทช.) สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แหง่ประเทศไทย และสถาบนัวจิยัโลหะและวสัด ุจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั โดยดำาเนนิการจดัประชมุตอ่เนือ่งเปน็ประจำาทกุปี

และประสบความสำาเร็จอย่างสูงในแวดวงวิชาการทางด้านโลหวิทยา ในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสถาบันอุดม ศึกษาในประเทศ 

หน่วยงานภาครฐัและเอกชนตา่งๆ เปน็เจา้ภาพจดัการประชมุวชิาการทางโลหวทิยาแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่11 (TMETC11) ภายใตหั้วขอ้ "Metallurgy for Thailand 4.0” 

ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดชลบุรี

สำาหรับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่น พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ นักโลหวิทยาดีเด่น  และรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์

ประเภทวิชาการและอุตสาหกรรม โดยในปีนี้ ผู้ได้รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ประเภทอุตสาหกรรม ประจำาปี 2560 ได้แก่ ดร.ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน 

จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) โดยผลงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาความเสียหายและการกัดกร่อนในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ชุดทดสอบ

การกัดกร่อนแบบเร่งสำาหรับหลากหลายสภาวะการใช้งาน อาทิเช่น การใช้งานในสิ่งแวดล้อมระบบของไหล และสิ่งแวดล้อมบรรยากาศเขตร้อนชื้น อันเนื่องมาจาก

ปัญหาการกัดกร่อนของโครงสร้างและชิ้นส่วนโลหะ ที่เกิดจากการเลือกใช้วัสดุและระบบการป้องกันการกัดกร่อนท่ีไม่เหมาะสม ทำาให้เป็นท่ีมาของการพัฒนา

ชุดทดสอบดังกล่าวเพื่อศึกษาการกัดกร่อนที่สอดคล้องกับสภาวะการใช้งานจริงเพื่อสร้างระบบข้อมูลสำาหรับทำานายอัตราการกัดกร่อนของโลหะได้แม่นยำามากขึ้น

นอกจากนี ้ดร.ณมรุธา ยงัมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นการวเิคราะหค์วามเสยีหายของวสัดแุละเทคโนโลยกีารกดักรอ่น จากผลงานตา่งๆ เชน่ ระบบประเมนิ

ระดบัความเสีย่งจากการกดักรอ่นในหน่วยกล่ันน้ำามันดบิอยู่ในขัน้ตอนการยืน่จดสิทธบิตัรเมือ่เดอืนธนัวาคม 2558 ชดุอปุกรณท์ดสอบการกัดกรอ่นเฉพาะทีข่องวสัดภุายใต้

ความเคน้แรงดงึเพ่ือตรวจประเมินการกดักร่อนภายใตแ้รงเคน้อยูใ่นขัน้ตอนการยืน่จดสทิธบัิตรเมือ่เดอืนกนัยายน 2559 ชดุตรวจตดิตามพฤตกิรรมการกดักรอ่นของท่อ

โลหะใช้งานกับการไหลของสารละลายสำาหรับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในหน่วยผลิตไฟฟ้าอยู่ในขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรเมื่อเดือนกันยายน 2560 และเครื่องจำาลอง

การทดสอบการกัดกร่อนในบรรยากาศแบบเร่งเพื่อสร้างระบบข้อมูลในการเลือกใช้วัสดุ และประเมินอายุของโครงสร้างและชิ้นส่วน อาทิเช่น ระบบขนส่งราง และ

ชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้งานในบรรยากาศในเขตร้อนชื้น เครื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ได้รับรางวัล
นักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ ประจำาปี 2560
(Young Outstanding Metallurgist Award 2017)
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สวทช. และสมาคม ICA ร่วมสนับสนุน
การจัดงาน Secutech Thailand 2018

เพื่อพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในไทย

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย (ICA) ร่วมสนับสนุนการจัดงานเวทีแสดง

สินค้าและเทคโนโลยี Secutech Thailand 2018 (ซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018) ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและ

การประชมุไบเทค บางนา ซ่ึงจะเปน็เวทนีานาชาตดิา้นระบบรักษาความปลอดภยัทีส่มบรูณแ์บบและครบวงจรทัง้เทคโนโลยรีะบบรกัษาความปลอดภยั การปอ้งกนั

อัคคีภัย ภัยพิบัติ สมาร์ทโฮม และความปลอดภัยระบบสารสนเทศ งานซีเคียวเทค ไทยแลนด์ จะจัดขึ้นพร้อมงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2018 และไทยแลนด์ 

บิลดิ้ง แฟร์ 2018 ภายใต้แนวคิดร่วม Smart City Safe City คาดมีผู้ร่วมชมงานกว่า 9,500 คน และผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีกว่า 150 ราย พร้อมเผย

อัตราการเติบโตของตลาดรักษาความปลอดภัยในปี 2020 พุ่งแตะ 10,000 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12233-20181017-secutech-thailand-2018
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ไทย-จีน จัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม
ด้านจุลินทรีย์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่

ชาติ (ไบโอเทค) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences (IMCAS) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดพิธีเปิด “ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมด้านจุลินทรีย์ไทย-จีน” เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยด้านจุลินทรีย์ เพ่ือใช้ในการอนุรักษ์และ

การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และการพัฒนาการประมวลผลข้อมูลจุลินทรีย์แบบบิ๊กดาต้า (Microbial Big Data) เพื่อการค้นพบองค์ความรู้ที่นำาไปสู่การ

สร้างนวัตกรรมจากจุลินทรีย์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต อีกทั้งยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ Chinese Academy of Sciences (CAS) ในการ

สนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมในสาขาอื่นๆ ต่อไป

ปัจจุบันโลกกำาลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในการดำารงชีวิตเพิ่มมากขึ้น จากปัญหาการลดลงของแหล่งเชื้อเพลิงในธรรมชาติและการขาดแคลนอาหาร 

ทำาให้การเสาะหาแหลง่ทรพัยากรอืน่ๆ ทีส่ามารถนำามาทดแทนกลายเปน็ความทา้ทายใหม่ๆ  ของทกุประเทศทัว่โลก ซึง่แหลง่ทรพัยากรท่ีหลายๆ ประเทศ รวมถงึ

ประเทศไทยมุ่งให้ความสนใจก็คือ “จุลินทรีย์” ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงติดอันดับต้นๆ ของโลก จุลินทรีย์เหล่านี้สามารถ

นำามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลากหลายด้าน อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา สารเคมี และการเกษตร ดังนั้นการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเก็บรวบรวม

และอนุรักษ์ทรัพยากรจุลินทรีย์เหล่านี้ไว้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆในอนาคต จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12234-20181019-mou-imcas

ปีที่ 4 ฉบับที่ 8
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สวทช. จับมือ สถานทูตญี่ปุ่น
คัด 11 ทูตเยาวชนวิทย์ ตะลุยญี่ปุ่น

ในโครงการ JENESYS 2018

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ใหค้วามรว่มมอืสถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่นประจำาประเทศไทย คัด 11 เยาวชนไทยพรอ้มจดั

ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนตะลุยญี่ปุ่นในโครงการ JENESYS 2018 (9th Batch Exchange for “Monozukuri (Manufacturing)” and Technology 

(Thailand) หรอืโครงการแลกเปลีย่นเยาวชนระหวา่งประเทศญีปุ่น่และประเทศอาเซยีน จำานวน 8 วนั ระหวา่งวันที ่30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561 ณ กรงุโตเกยีว

และจังหวัดฮาโกดาเตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างไทยและญ่ีปุ่น 

โดยมี นายมาซาฮารุ คูบะ (Mr. Masaharu Kuba) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำาประเทศไทย และนางอติพร สุวรรณ หัวหน้างานส่งเสริม

และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง (JSTP) ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. ร่วมแสดงความยินดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12238-20181019-jenesys-2018
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สวทช. โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี และ พนัส แอสเซมบลีย์ นำาทีมพาสุดยอดสตาร์ทอัพ LogTech เข้าร่วมงานมหกรรมด้าน Logistics และ 

Logistics Acceleration Center ที่ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ 19 - 27 กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2018 เป็นโครงการที่ริเริ่มดำาเนินการโดยบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำากัด ผู้นำาตลาดในภาคธุรกิจขนส่ง 

และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) เพื่อเฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพด้านธุรกิจโลจิสติกส์ 

(LogTech) เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึง่ในป ี2018 นีไ้ดจ้ดัตอ่เนือ่งมาเป็นปทีี ่2 มผีูใ้หค้วามสนใจและรว่มสมคัรเป็นจำานวนมาก โดยคณะกรรมการไดค้ดัเลอืก

ผู้ผ่านเกณฑ์ในรอบคัดเลือกใบสมัครทั้งสองประเภทเป็นจำานวนทั้งสิ้น 22 ทีม และแต่ละทีมได้ผ่านการ Coaching ในเรื่อง Logistics และวิธีนำาเสนอบนเวที 

(Pitching) ในวันกจิกรรม Logtech Boot Camp มาแลว้ กอ่นนำาเสนอผลงานในการแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิและเขา้รว่มพธิมีอบรางวลัทีจ่ดัขึน้ในวนัท่ี 24 สงิหาคม 

2561 ที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12239-20181024-panus-thailand-logtech-award-2018

พฤศจิกายน 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 8

สวทช. ร่วม พนัส แอสเซมบลีย์ 
นำาทีมสุดยอดสตาร์ทอัพ LogTech
ศึกษาดูงานนวัตกรรมประเทศเยอรมัน
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สวทช. SIIT จับมือ JAIST ร่วมผลักดัน
พัฒนานักศึกษาปริญญาเอก
สร้างความเข้มแข็งด้าน วทน.

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Japan 

Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) จัดพิธีลงนามความร่วมมือผลิตนักศึกษาปริญญาเอกด้านวิทยาการความรู้ (Knowledge Science) 

วิทยาการสารสนเทศ (Information Science) และวิทยาการวัสดุศาสตร์ (Material Science) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเปลี่ยนเรียนรู้ ตามนโยบายการพัฒนาคน เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นกำาลังสำาคัญของประเทศต่อไป

โดยม ีดร.ณรงค ์ศริิเลิศวรกลุ ผู้อำานวยการสำานกังานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) ศาสตราจารย ์ดร.สมนกึ ต้ังเติมสิรกุิล ผู้อำานวยการ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พร้อมดว้ย Prof. Dr.Tetsuo Asano (เทต็ซโึอะ อาซาโนะ) President of Japan Advanced Institute 

of Science and Technology (JAIST) ร่วมลงนาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12241-20181025-mou-jaist
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มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ 
และ สวทช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 

จัดบรรยายพิเศษ “การวิจัยขั้วโลก”

มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีและสำานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 

(สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษ เรื่องการวิจัยขั้วโลก (Polar Research) ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ภายในงานประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ณ ห้องประชุม GH202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยเชิญนักวิทยาศาสตร์จาก

ประเทศตา่งๆ ทีม่กีารวจิยัขัว้โลก ท้ังขัว้โลกเหนอืและขัว้โลกใต ้ร่วมบรรยายพเิศษ ไดแ้ก ่ประเทศจนี ญีปุ่น่ เกาหล ีและนอรเ์วย ์รวมถงึประเทศไทย เพือ่รบัฟงัขอ้มลู

งานวิจัยและประสบการณ์ทำาวิจัยที่ขั้วโลกของนักวิจัยแต่ละประเทศ รวมถึงความร่วมมือกับนักวิจัยไทยในการไปศึกษาวิจัยที่ขั้วโลก เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมพร้อม

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก อาทิ ภาวะโลกร้อน ขยะพลาสติก อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

ภายในงาน ไดร้บัเกยีรตจิาก ศ. ดร.ไพรชั ธชัยพงษ ์กรรมการและเลขาธกิารมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12244-20181029-polar-research

พฤศจิกายน 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 8
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สวทช. นำาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การเลี้ยงกุ้งพัฒนาปรับใช้กับฟาร์มทดสอบ

และสาธิตมีนเกษตร “สองน้ำา”
มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อความยั่งยืน

ณ อาคารสำานักงานมูลนธิชิยัพฒันา - ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ กรรมการและเลขาธกิารมลูนธิชิยัพัฒนา และ ดร.ณรงค์ ศิริเลศิวรกลุ ผูอ้ำานวยการสำานกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนากิจกรรมการเลี้ยงกุ้ง

ขาวของฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร “สองน้ำา” มูลนิธิชัยพัฒนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำาองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มและประสทิธิภาพท่ีมีอยูข่องฟาร์ม สร้างแนวทางการเลีย้งกุง้อยา่งยัง่ยนืใหก้บัฟารม์ทดสอบและสาธติมนีเกษตร “สองน้ำา” นบัเปน็การนำาผลงานวจัิย

ที่เข้มแข็งไปประยุกต์ใช้และสนับสนุนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวน้ำาของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. โดยเฉพาะศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทค มีงานวิจัย

ด้านสัตว์น้ำาตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อพัฒนาอาหารและสารเสริมภูมิคุ้มกัน ระบบการเพาะเลี้ยง รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

โรคและสุขภาพสัตว์น้ำา ซึ่งได้มีความร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งและหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำาผลงานวิจัยที่เข้มแข็งไปประยุกต์ใช้และสนับสนุนอุตสาหกรรมการ

เลี้ยงสัตวน้ำาของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12245-20181030-mou
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สวทช. แนะองค์ความรู้ต่อยอด OER 
พัฒนาระบบค้นหาและเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเท่าเทียมในสังคม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี หรือ STKS จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การต่อยอด OER สู่ GLAM (Galleries, Libraries and Learning Centers, Archives and Museums) เพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต” ระหว่างวันที่ 1- 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

นำาเสนอความกา้วหนา้ของการดำาเนนิการคลงัทรพัยากรการศกึษาแบบเปดิภายใตแ้นวคิด GLAM โครงการระบบสือ่สาระออนไลนเ์พือ่การเรยีนรูท้างไกล

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 

รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทข.) เป็นประธาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12246-20181101-glam
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ก.วิทย์ สวทช. จับมือ 7 หน่วยงานพันธมิตร 

ขับเคลื่อน EECi สร้างความเข้มแข็ง
ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนาม

ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi (Eastern Economic Corridor 

of Innovation) ประกอบด้วย สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อ

สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศใน EECi, อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) เพื่อเชื่อมโยงการ

วิจัยพัฒนาและการลงทุนฐานนวัตกรรมระหว่าง EECi กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค, มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และบริษัทไทยแอลกอฮอล์ จำากัด (มหาชน) 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา EECi

โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำานวยการ สวทช. ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำานวยการสำานักงานการ

บินพลเรือนแห่งประเทศไทย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รศ.ประเสริฐ 

ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ รศ. ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.คำารณ พิทักษ์ ผู้อำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ผศ. ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลม่ัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และคุณวิชัย โคตรฐิติธรรม กรรมการบริษัทไทย

แอลกอฮอล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมลงนาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12253-20181107-eeci
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สวทช. รุกงานวิจัยใช้ได้จริง เสริมแกร่ง
ภูมิภาคอีสาน ในงาน “สวทช.-วิทย์สัญจร” 

ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย สวทช. เดนิหนา้นำาผลงานวิจยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมใชไ้ดจ้ริง เสรมิความเขม้แขง็ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนบนและตอนกลาง รวมถึงการเพิ่มคุณภาพผ้าทอพื้นเมือง ด้วยนวัตกรรมเอนไซม์ ENZease (เอนอีซ) ที่ช่วยลอกแป้งและกำาจัดส่ิงสกปรกบนผ้าฝ้ายไว้ใน

ขัน้ตอนเดยีว โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรสะเตม็ (STEM) เพือ่การวิจัยและพัฒนาสำาหรับภาคอตุสาหกรรม พร้อมมอบโล่เชดิชเูกียรติ “วทิยแ์ปงบา้นอสีานแปงเมือง” 

ให้กับบุคคล 2 สาขา หนุนให้ชาวอีสานนำาไปเป็นต้นแบบการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในท้องถิ่นอีสาน

8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมแสดงผลงานวิจัยใช้ได้จริง ในงาน “สวทช. - วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 2 

(ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบนและตอนกลาง) จ.อดุรธาน ีภายใตแ้นวคดิ “วจิยัเขม้แขง็ เสรมิแกรง่ภมูภิาค” เพือ่เผยแพรผ่ลงานวจิยัของ สวทช. และเครอืข่าย

พันธมิตรออกสู่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร การศึกษา ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเอกชน เพื่อให้เกิดการนำาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และ

เชิงสาธารณประโยชน์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12257-20181108-1
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ณ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี- ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(นาโนเทค) สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) รว่มกบั

สมาคมนาโนเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั แถลงขา่วการจดังานประชมุวชิาการนานาชาตด้ิานนาโนเทคโนโลยขีองประเทศไทย ครัง้ท่ี 6 

(NanoThailand 2018) ในหัวข้อ “From Frontier Research to Innovation and Commercialization” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 ณ 

อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธาน ีเพ่ือสง่เสริมและสนบัสนุนการใชน้าโนเทคโนโลยเีพือ่เปน็พืน้ฐานทีส่ำาคญัในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม สามารถ

ช่วยให้ประเทศสร้างรายได้จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ศ. ดร.จำารัส ลิ้มตระกูล นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันสมาคมฯ มีบทบาทสำาคัญ 2 ประการ คือ บทบาทในด้าน

วชิาการและบทบาทดา้นสนับสนนุภาคอตุสาหกรรม ซึง่ในดา้นวชิาการ สมาคมฯ ไดจ้ดังานการประชมุวชิาการและงานนทิรรศการแสดงความกา้วหนา้ของผลงาน

วจิยัทางดา้นนาโนเทคโนโลยรีะดบันานาชาต ิหรืองาน NanoThailand ทกุสองป ีรว่มกบัมหาวทิยาลยัทีเ่ปน็เครอืขา่ยอยา่งตอ่เน่ือง โดยการจดัการประชุมฯ ในปีนี ้

เป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 6 ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12258-20181109-nanotec

นาโนเทค สวทช. จับมือ สมาคมนาโนฯ และจุฬาฯ 
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานนาโนไทยแลนด์ 2018 

ผลักดันงานวิจัยฟรอนเทียร์ด้านนาโน
สู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
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 เอ็มเทค สวทช.
 พัฒนานวัตกรรม  
 ‘ช่วยชีวิต’

เพราะเหตฉุกุเฉนิไมค่าดคดิเกดิไดกั้บทุกชีวิต ซ่ึงหลายคนอาจมปีระสบการณน์าทชีีวติจากวกิฤตสิขุภาพของตนเอง 

หรือประสบอยู่ในเสี้ยวนาทีชี้เป็นชี้ตายของผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งแรกที่ต้องมีก่อนทำาการใดๆ ก็คือ 

‘มีสติ’ เพื่อโทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลข 1669 

แต่กระนั้นระหว่างรอหน่วยกู้ชีพฯ จำาเป็นต้องเข้าไปเช็กโดยเขย่าตัวเรียกผู้ที่นอนหมดสติ หากไม่รู้สึกตัว ไม่ตอบ

สนองเสยีงเรียก และมภีาวะหวัใจหยดุเตน้ดว้ยแล้ว จงึทำาการช่วยฟืน้คนืชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) ซึง่การทำาซพีีอารน์ัน้ ประกอบ

ไปด้วยการกดหนา้อก การเปา่ปากชว่ยหายใจ เพือ่ชว่ยใหห้วัใจปลอ่ยเลือดออกไปเลีย้งทัว่รา่งกาย โดยตอ้งมกีารใชเ้ครือ่ง

ช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือ เครื่องเออีดี : AED (ใช้ได้กับผู้ที่อายุเกิน 8 ปีขึ้นไป) ควบคู่กัน ซึ่งเครื่องเออีดีจะช่วยรักษา

การเต้นผิดจังหวะของหัวใจได้ด้วย 
เรียบเรียง : อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.
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ท้ังนีต้ามหลกัการแพทยร์ะบวุา่หากสมองคนเราถา้ขาดออกซเิจนไปเลีย้ง

เกินกว่า 4 นาที จะมีผลทำาให้เกิดการสูญเสียของเซลล์สมองบางส่วนไปได้อย่าง

ถาวร แมหั้วใจจะสามารถกลบัมาเตน้ใหม่ไดใ้นภายหลงั แตส่มองสว่นทีเ่สยีไปแลว้

จะทำาให้ผู้ป่วยไม่สามารถฟื้นคืนสติกลับมาได้สมบูรณ์ดังเดิมอีก ดังนั้นการช่วย

ชวีติขัน้พืน้ฐาน หรอื ซีพีอาร ์จงึถอืเปน็หนึง่วธิกีารทีจ่ะยือ้ชวีติของผูป้ว่ยทีม่ภีาวะ

หัวใจหยุดเต้นกระทันหันได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ดีการฝึกฝนเพื่อทำาซีพีอาร์แบบเดิมๆ ต้องใช้วิธีการฝึกฝนบ่อย

ครั้งจนเกิดความชำานาญ เพราะนอกจากแรงกดที่ต้องสม่ำาเสมอแล้ว จังหวะใน

การกดนวดหวัใจ กยั็งมเีทคนิคทีก่ารยดึหลกัการจำาทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่อาจสง่ผล

ให้การช่วยฟื้นคืนชีพทำาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ดังนั้นเพื่อให้การฝึกช่วยชีวิตผู้มีภาวะหยุดหายใจทำาได้โดยง่ายขึ้น

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ได้ออกแบบอุปกรณ์ที่ทำางานร่วมกับหุ่นฝึกช่วยชีวิตที่

ผลิตจากยางพารา สามารถโชว์ “สมรรถนะของผู้ฝึก” ผ่านจอแสดงผลขณะฝึก 

ช่วยผู้ฝึกเห็นข้อมูลได้ทันที 

ดร.ทิพย์จักร ณ ลำาปาง หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำายาง 

หนว่ยวจิยัยาง ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ(เอม็เทค) สำานกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อธิบายว่า เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ 

เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคม

แพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนาอุปกรณ์ท่ีทำางาน

ร่วมกับหุ่นฝึกช่วยชีวิตผลิตจากยางพาราที่มีฟังก์ชันอุปกรณ์แสดงข้อมูลขณะฝึก 

รวมทั้งพัฒนาเครื่องฝึกการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบสาธิต (เออีดี : 

AED Training) ผลงานนี้ได้จัดแสดงในงาน ASEAN Federation of Cardiology 

Congress (AFCC 2018) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง

มาตรฐานการช่วยชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้สามารถ

นำาความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำาวัน 

ดร.ทิพย์จักร กล่าวว่า เนื่องจากการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจ

หยดุเต้นใหม้กีารหายใจกลับคืนสู่สภาพเดมิไดน้ั้น วิธกีารคือ การผายปอดและการ

นวดหัวใจ แต่หากทำาการนวดหัวใจโดยไม่มีความรู้และไม่ได้ผ่านการฝึกฝนก็จะ
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ทำาให้การชว่ยชวีติไมไ่ดผ้ล หรืออาจกอ่ให้เกดิอันตรายแกผู้่ทีไ่ดรั้บการชว่ยเหลือได ้

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการสอนการช่วยชีวิตที่ได้มาตรฐาน เอ็มเทค สวทช. เครือข่าย

นวัตกรรมยางพารา จึงได้ร่วมมือกับ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต 

พัฒนาหุ่นจำาลองสำาหรับการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพที่ทำาจากยางพารา หุ่นจำาลองมี

ผิวสัมผัสนุ่มคล้ายร่างกายมนุษย์ มีราคาถูกกว่าหุ่นที่นำาเข้าจากต่างประเทศราว 

3-7 เท่า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ

“เอ็มเทค สวทช. เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา 

ได้คิดค้นโดยพัฒนาชุดอุปกรณ์ตรวจจับระยะที่ถูกต้องแม่นยำา และแสดงข้อมูล

ระยะลึกของการกดขณะฝึกนวดหัวใจสำาหรับใช้งานร่วมกับหุ่นฝึกช่วยชีวิตผลิต

จากยางพารา พร้อมทั้งจอแสดงข้อมูลสรุปหลังจากการฝึกในแต่ละครั้งด้วย เพื่อ

เพ่ิมประสทิธภิาพในการฝกึช่วยฟืน้คืนชพี โดยผู้ฝึกสามารถรับทราบขอ้มูลทีส่ำาคัญ

ต่างๆ เช่น ความลึกและอัตราเร็วในการนวดหัวใจ ทำาให้สามารถตอบสนอง

และปรับปรุงการนวดหัวใจในระหว่างการฝึกได้ ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับ

คำาแนะนำาการใชง้านใหเ้หมาะสมกบัการฝกึสอนจริงจากคณะกรรมการมาตรฐาน

การช่วยชีวิต” 

พรอ้มกนันีท้มีวจิยัเอม็เทค ยงัไดอ้อกแบบ “อปุกรณช์ว่ยฝกึการใชเ้ครือ่ง

กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ” เพื่อช่วยฝึกการใช้งานเครื่องที่นำาเข้าจาก

ต่างประเทศ 

“เอ็มเทคได้พัฒนาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแบบสาธิต 

(AED) พร้อมด้วยแผ่นอิเล็กโทรดที่ใช้สำาหรับสาธิตที่มีราคาย่อมเยา เพื่อทดแทน

การนำาเขา้เครือ่งจากตา่งประเทศซึง่มรีาคาแพงกวา่ 2-5 เท่า ซึง่ไดร้บัการแนะนำา

ขัน้ตอนการใชง้าน (AED Training) จากคณะกรรมการมาตรฐานการชว่ยชวีติ เพือ่

ใชใ้นการฝกึอบรมจรงิในหลกัสูตรการชว่ยชวีติ โดยเครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟา้ชนดิ

อตัโนมตัแิบบสาธติเปน็อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส์แบบพกพาทีส่ามารถใช้ช่วยฝกึสอน

การใช้งานเครื่อง AED ของจริง ที่มีหน้าท่ีวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ

และสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นให้หัวใจบีบตัวอย่างเป็นจังหวะ หรือช็อก

กล้ามเนื้อหัวใจที่สั่นพลิ้วให้หยุดสั่นแล้วกลับมาทำางานปกติอีกครั้ง ซ่ึงอุปกรณ์น้ี

อยู่ระหว่างขอจดสิทธิบัตรและข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อให้แพทย์ พยาบาล 

ผู้ฝึกช่วยชีวิต และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงนวัตกรรมจากฝีมือคนไทย” 

ดร.ทิพย์จักร กล่าวทิ้งท้าย
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ล่าสุด ดร.ทิพย์จักร ยังเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ทำาคุณประโยชน์ในการสนับสนุนและให้ความรู้ด้านการกู้ชีพ

ฉุกเฉิน โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะคณะกรรมการบูรณาการประสานงาน 

กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศเกียรติคุณด้วย

ท้ังน้ีความร่วมมอืระหวา่ง เอ็มเทค สวทช. เครือขา่ยนวตักรรมยางพารา และคณะกรรมการมาตรฐานการชว่ยชวีติ ถอืเปน็ประโยชน์

ต่อการต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาออกแบบโครงสร้างเชิงวิศวกรรมและ

นำาไปใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการฝกึอบรมใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งรูจ้กัและเขา้ถงึการใชอ้ปุกรณท์างการแพทย ์ตลอดจนเกดิความเขา้ใจวธิกีารทีถ่กูตอ้ง

ในการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ในภาวะวิกฤติได้เป็นอย่างดี
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• กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

(Research Gap Fund ประจำาปี 2562)  

เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง 17 ธันวาคม 2561 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12250-research-gap-fund-20181106

• ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีวิเคราะห์ทดสอบสมัยใหม่" 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 15.15 น. ไบเทค บางนา ห้อง MR 214 

ลงทะเบียนฟรี! 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12243-seminar-nstda-20181121
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• กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย 3D Printer” 

21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 305 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ช" ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุค

เศรษฐกิจดิจิทัล (ภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก) 

23-24 พฤศจิกายน 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมอบรมครูโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม จำานวน 200 คน  

17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยบอร์ด KidBright” 

23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาพหุ

ภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

20 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมค่าย "จุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร” 

18-21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมค่าย "เปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์" สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนปัญญาประทีป 

27-29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมเยี่ยมชม สวทช. “แรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์” จากโครงการ วมว.-มข. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ฝ่ายมัธยม 

29 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และศูนย์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี


